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BOJ PROTI PODVODOM A OCHRANA
FINANČNÝCH ZÁUJMOV EURÓPSKEJ ÚNIE

Činnosti Európskej únie v oblasti rozpočtovej kontroly vychádzajú z dvoch zásad:
zabezpečenie riadneho vynakladania rozpočtu EÚ na jednej strane a ochrana
finančných záujmov Únie a boj proti podvodom na strane druhej. Európsky úrad
pre boj proti podvodom (OLAF) má právomoc vyšetrovať podvody poškodzujúce
rozpočet EÚ, korupciu a závažné pochybenia a vypracúva politiku boja proti
podvodom. Európska prokuratúra (EPPO) vyšetruje, stíha a podáva žaloby
v súvislosti s trestnými činmi ohrozujúcimi rozpočet EÚ.

PRÁVNY ZÁKLAD

— Článok 310 ods. 6 a 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ) o boji proti
podvodom.

— Článok 287 ZFEÚ o Európskom dvore audítorov.

— Článok 86 ZFEÚ o zriadení Európskej prokuratúry.

— Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046
z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný
rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ)
č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ)
č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení
nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012, hlavy XIII a XIV.

— Medziinštitucionálna dohoda zo 16. decembra 2020 medzi Európskym
parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci
v rozpočtových záležitostiach a správnom finančnom riadení, ako aj o nových
vlastných zdrojoch vrátane plánu na zavedenie nových vlastných zdrojov. Časť III.

— Rokovací poriadok Európskeho parlamentu, hlava II, kapitola 6, články 92, 93 a 94;
hlava V, kapitola 1, článok 129, kapitola 2, článok 134 a kapitola 4 článok 142;
príloha V.

CIELE

Európska únia musí spolu so svojimi členskými štátmi chrániť svoje finančné záujmy,
aby občania mali istotu, že ich peniaze sa riadne využívajú. Zároveň je dôležité
monitorovať a kontrolovať činnosť úradu OLAF a Európskej prokuratúry a podporovať
ich kroky v boji proti podvodom a nezrovnalostiam pri plnení rozpočtu Únie.
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ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Boj proti podvodom a korupcii a ochrana finančných záujmov EÚ dostali formálnu
podobu vytvorením osobitnej jednotky pre koordináciu predchádzania podvodom
v roku 1988. Aktom Rady z 26. júla 1995 sa zaviedol Dohovor o ochrane finančných
záujmov Európskych spoločenstiev. Úrad OLAF bol zriadený v roku 1999. Nariadením
Rady (EÚ) 2017/1939 z 12. októbra 2017 sa zriadila Európska prokuratúra, ktorá začala
fungovať v júni 2021.
V posledných rokoch vzniklo mnoho legislatívnych textov a odporúčaní týkajúcich sa
ochrany finančných záujmov EÚ. Účelom daných textov je v podstate splnenie týchto
cieľov:
— zaručenie ochrany týchto záujmov pomocou trestného práva a administratívnymi

vyšetrovaniami prostredníctvom integrovanej politiky na ochranu peňazí
daňovníkov a prostredníctvom stratégie Komisie pre boj proti podvodom,

— zlepšenie riadenia úradu OLAF a posilnenie procesných záruk pri vyšetrovaniach,

— podpora Európskej prokuratúry,

— zreformovanie Eurojustu a zlepšenie ochrany finančných záujmov EÚ.

PRÁVNE PREDPISY

A. Posilnenie mechanizmov boja proti podvodom
V roku 2004 bol zavedený prvý program Hercule s cieľom chrániť finančné záujmy EÚ
bojom proti nezrovnalostiam, podvodom a korupcii, ktoré majú dosah na rozpočet EÚ.
Po programe Hercule I nasledoval Hercule II (2007 – 2013) a Hercule III (2014 – 2020).
Všetky programy Hercule riadil OLAF. V súvislosti s novým viacročným finančným
rámcom (2021 – 2027) bol navrhnutý nový program EÚ pre boj proti podvodom.
Tento program má skopírovať a vylepšiť program Hercule III a skombinovať ho
s informačným systémom pre boj proti podvodom (AFIS), čo je technická infraštruktúra
na výmenu informácií týkajúcich sa podvodov medzi vnútroštátnymi správnymi orgánmi
a administratívou EÚ, a so systémom riadenia nezrovnalostí (IMS), čo je informačný
systém na spoločné využívanie údajov pre inštitúcie EÚ, pokiaľ ide o vyšetrovania
úradu OLAF -u, pričom oba tieto systémy riadi úrad OLAF.
Parlament podporil akčný plán Komisie na posilnenie boja proti daňovým podvodom
a únikom, ktorý bol navrhnutý ako súčasť balíka opatrení pre spravodlivé a jednoduché
zdaňovanie. To by znamenalo stratégiu na zlepšenú a viacrozmernú spoluprácu
a koordináciu medzi samotnými členskými štátmi, ako aj medzi členskými štátmi
a Komisiou. Osobitná pozornosť by sa mala venovať vytvoreniu mechanizmov na
prevenciu, včasné zisťovanie a dohľad v rámci colného tranzitu. Komisia zaviedla dva
nové systémy na boj proti podvodom. Prvým je AFIS, ktorý podporuje uplatňovanie
predpisov o colných a poľnohospodárskych záležitostiach poskytovaním nástrojov na
výmenu informácií a pomoc pri operačných činnostiach. Druhým programom je IMS,
ktorý je elektronickým systémom, ktorý uľahčuje oznamovanie nezrovnalostí v rôznych
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oblastiach. Tento systém sa poskytuje členským štátom a príjemcom. IMS je súčasťou
systému AFIS a v súčasnosti ho využíva 35 krajín.
Dňa 18. februára 2020 boli prijaté nové opatrenia na prenos a výmenu platobných
údajov s cieľom bojovať proti podvodom v oblasti DPH v elektronickom obchode
vrátane zavedenia centrálneho elektronického systému informácií o platbách
(CESOP), ktorý bude od roku 2024 zaznamenávať informácie o cezhraničných
platbách v rámci EÚ, ako aj o platbách do tretích krajín alebo území. Daňovým
orgánom to umožní náležite monitorovať, či sa riadne plnia povinnosti v oblasti DPH pri
cezhraničných dodaniach tovaru a poskytovaní služieb medzi podnikmi a spotrebiteľmi
(B2C). Parlament v posledných rokoch naliehal na Komisiu, aby prijala opatrenia na
zabezpečenie úplnej transparentnosti v súvislosti so všetkými príjemcami finančných
prostriedkov EÚ v členských štátoch uverejňovaním zoznamu všetkých príjemcov na
webovom sídle Komisie. Parlament zároveň vyzval členské štáty, aby s Komisiou
spolupracovali a poskytovali jej úplné a spoľahlivé informácie o príjemcoch finančných
prostriedkov EÚ, ktoré spravujú.
Od 1. januára 2016 Komisia zaviedla systém včasného odhaľovania rizika a vylúčenia
(EDES). Systém sa používa na ochranu finančných záujmov EÚ odhaľovaním
nespoľahlivých osôb a subjektov žiadajúcich o finančné prostriedky EÚ alebo majúcich
právne záväzky voči inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram EÚ. V článku 135
nariadenia o rozpočtových pravidlách sa stanovujú pravidlá systému EDES.
Arachne je IT nástroj používaný na hĺbkovú analýzu údajov a obohacovanie údajov.
Používa sa na administratívne kontroly a kontroly riadenia v oblasti štrukturálnych
fondov. Arachne je schopný identifikovať príjemcov projektov, zákazky a dodávateľov,
pri ktorých existuje riziko podvodov, konfliktu záujmov a iných nezrovnalostí.
B. Nová európska politika a programy boja proti podvodom
Na začiatku roka 2019 Európsky dvor audítorov vo svojej osobitnej správe č. 01/2019
s názvom Boj proti podvodom súvisiacim s výdavkami EÚ: potrebné opatrenia,
zdôraznil, že EÚ musí posilniť svoj boj proti podvodom a že Komisia by mala v tejto
súvislosti prevziať vedenie a prehodnotiť úlohu a povinnosti svojho úradu pre boj proti
podvodom.
V apríli 2019 Komisia predstavila novú stratégiu, ktorá bola aktualizáciou stratégie
Komisie pre boj proti podvodom (CAFS) z roku 2011. Nová stratégia bola zameraná na
posilnenie súdržnosti a zlepšenie koordinácie medzi jej útvarmi v boji proti podvodom.
Táto stratégia by tiež mala pripraviť pôdu na to, aby sa v nadchádzajúcich rokoch
prijímalo viac opatrení na boj proti podvodom založených na údajoch. Dopĺňa balík
opatrení v oblasti riadenia vypracovaný Komisiou, ktorý bol prijatý v novembri 2018
a označuje úrad OLAF za vedúcu službu pri navrhovaní a vývoji európskej politiky boja
proti podvodom.
Zavedenie plánu obnovy NextGenerationEU viedlo k novej operácii na ochranu
finančných záujmov EÚ pod dohľadom Europolu. Operácia Sentinel sa bude osobitne
zameriavať na podvody týkajúce sa finančných prostriedkov EÚ určených na obnovu
v súvislosti s ochorením COVID-19. Operácia, ktorá sa začala 15. októbra 2021, zahŕňa
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spoluprácu medzi Europolom, Európskou prokuratúrou, Eurojustom, úradom OLAF
a 19 členskými štátmi.
Prijatím nariadenia (EÚ, Euratom) 2020/2092 sa zaviedol režim podmienenosti
právneho štátu na ochranu rozpočtu EÚ. Nariadenie bolo vytvorené s cieľom riešiť
pretrvávajúce porušovanie zásad právneho štátu. Účinnosť nadobudlo 1. januára 2021.
C. Smernica o boji proti podvodom a ochrane finančných záujmov Únie
Členské štáty[1] mali povinnosť implementovať smernicu (EÚ) 2017/1371 (smernica
o ochrane finančných záujmov) o boji proti podvodom, ktoré poškodzujú
finančné záujmy Únie, prostredníctvom trestného práva transponovanú do svojich
vnútroštátnych právnych predpisov do 6. júla 2019. Všetkých 26 členských štátov,
ktoré sú touto smernicou viazané, oznámilo úplnú transpozíciu do apríla 2021. Nové
pravidlá zvyšujú úroveň ochrany rozpočtu EÚ harmonizáciou vymedzení pojmov,
sankcií a premlčacích lehôt trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.

INŠTITÚCIE

A. Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF)
Úrad OLAF funguje nezávisle od Komisie a má právomoc vyšetrovať podvody
poškodzujúce rozpočet EÚ, korupciu a závažné pochybenia v rámci európskych
inštitúcií a vypracúva pre Komisiu politiku boja proti podvodom. Parlament, Rada
a Komisia podpísali v roku 1999 medziinštitucionálnu dohodu o vnútorných
vyšetrovaniach s cieľom zabezpečiť, aby vyšetrovania úradu OLAF prebiehali hladko.
Niektoré z daných pravidiel, ktoré sú už súčasťou Služobného poriadku úradníkov
Európskej únie, zaväzujú zamestnancov k spolupráci s úradom OLAF a poskytujú istú
ochranu úradníkom, ktorí zverejnia informácie o možnom podvode alebo korupcii.
Nové nariadenie o úrade OLAF bolo prijaté v roku 2013 a zmenené v júli 2016. Nové
znenie prinieslo podstatné zlepšenia, vďaka ktorým sa zvýšila účinnosť, efektívnosť
a zodpovednosť úradu OLAF a zároveň sa zaručila jeho nezávislosť pri vyšetrovaní.
Toto znenie predovšetkým poskytuje jasnejšie vymedzenie právneho rámca pre
vyšetrovanie podvodov. Zahŕňa tiež vymedzenia pojmov „nezrovnalosť“, „podvod,
korupcia a akékoľvek iné protiprávne konanie poškodzujúce finančné záujmy Únie“,
ako aj „hospodársky subjekt“. Odkazuje na Chartu základných práv, ktorá zaručuje
právo na obhajobu a procesné záruky, práva svedkov a informátorov a právo na prístup
k spisu a ďalšej relevantnej dokumentácii počas vyšetrovaní úradu OLAF.
Najnovšia verzia nariadenia upravuje vyšetrovania úradu OLAF v súvislosti so
zriadením Európskej prokuratúry s cieľom zabezpečiť maximálnu komplementárnosť
a zvýšiť účinnosť vyšetrovacích funkcií úradu OLAF, okrem iného pokiaľ ide o kontroly
na mieste, inšpekcie, pomoc vnútroštátnym orgánom, informácie o bankových účtoch,
prípustnosť dôkazov zhromaždených úradom OLAF, koordinačné útvary pre boj proti
podvodom a koordinačné činnosti.

[1]V súlade s článkami 1 a 2 protokolu č. 22 o postavení Dánska, ktorý je pripojený k Zmluve o EÚ a ZFEÚ, Dánsko nebolo
povinné prijať túto smernicu a nie je ňou viazané ani nepodlieha jej uplatňovaniu.
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Komisia vydáva výročnú správu o ochrane finančných záujmov EÚ (správa o ochrane
finančných záujmov), ktorá hodnotí výsledky dosiahnuté v danom roku v boji proti
podvodom a pri ochrane finančných záujmov EÚ.
B. Európska prokuratúra (EPPO)
Pravidlá upravujúce zriadenie EPPO sú podrobne uvedené v článku 86 ZFEÚ,
v ktorom sa stanovuje: „S cieľom bojovať proti trestnej činnosti, ktorá poškodzuje
finančné záujmy Únie, môže Rada v súlade s mimoriadnym legislatívnym postupom
prostredníctvom nariadení vytvoriť z Eurojustu Európsku prokuratúru“.
Nariadenie o zriadení EPPO bolo prijaté v rámci postupu posilnenej spolupráce
12. októbra 2017 a nadobudlo účinnosť 20. novembra 2017. V súčasnosti je zapojených
22 krajín.
EPPO je decentralizovanou prokuratúrou Európskej únie s výlučnou právomocou
vyšetrovať trestné činy ohrozujúce rozpočet EÚ a stíhať a postaviť pred súd páchateľov.
Má jednotné vyšetrovacie právomoci vo všetkých členských štátoch založené na ich
vnútroštátnych právnych systémoch, do ktorých bude začlenená.
Sídlo EPPO je v Luxemburgu. V septembri 2019 sa Európsky parlament a Rada dohodli
na vymenovaní Laury Codruțy Kövesiovej za prvú hlavnú európsku prokurátorku. Vo
funkcii bude sedem rokov, pričom toto obdobie je neobnoviteľné. Spolu s 22 európskymi
prokurátormi zložila 28. septembra 2020 prísahu pred Súdnym dvorom. Európska
prokuratúra začala svoju činnosť 1. júna 2021.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament je spoluzákonodarcom v prípade právnych predpisov programu EÚ pre
boj proti podvodom na roky 2021 – 2027, ktorý bol prijatý 29. apríla 2021. Bol tiež
spoluzákonodarcom v súvislosti so smernicou o ochrane finančných záujmov, ktorú
Parlament a Rada prijali 5. júla 2017.
Parlament každoročne skúma správu o ochrane finančných záujmov a vyjadruje sa
k nej prostredníctvom uznesenia, pričom najnovšie bolo prijaté 7. júla 2022.
Parlamentný Výbor pre kontrolu rozpočtu organizuje vypočutia dezignovaných členov
Dvora audítorov, ako aj kandidátov z užšieho výberu na miesto generálneho riaditeľa
úradu OLAF. Bez týchto parlamentných vypočutí dané miesta nemožno obsadiť.
Generálneho riaditeľa úradu OLAF vymenúva Komisia po konzultácii s Parlamentom
a Radou, pričom členovia dozorného výboru úradu OLAF sú vymenúvaní na základe
dohody medzi Parlamentom, Radou a Komisiou.
Parlament a Rada sa tiež dohodli na vymenovaní hlavného európskeho prokurátora
EPPO, čo je funkcia, do ktorej bola 14. októbra 2019 vymenovaná Laura Codruța
Kövesi.
Viac informácií o tejto téme nájdete na webovom sídle Výboru pre kontrolu rozpočtu.

Alexandra Cynthia Jana POUWELS
04/2023
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